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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  01  DE 

FEVEREIRO DE 2012. ------------

- - - No dia um de Fevereiro do ano dois mil e doze, nesta cidade de Valença e Sala 

das Reuniões da Câmara Municipal, reuniu a Câmara Municipal de Valença sob a 

presidência do Presidente da Câmara, Jorge Salgueiro Mendes,  com a presença dos 

Vereadores  Manuel  Rodrigues  Lopes,  Elisabete  Maria  Lourenço  de  Araújo 

Domingues,  José Manuel  Temporão Monte,  José Luís  Serra  Rodrigues,  Fernando 

Pereira Rodrigues. Secretariou a  Chefe de Divisão Administrativa, Paula Cristina 

Pinheiro  Vasconcelos  Mateus. E,  tendo  tomado  os  lugares  que  lhes  estavam 

destinados, verificou-se a falta da Vereadora  Maria Ângela de Lima Evangelista, por 

motivos profissionais, tendo de seguida declarado aberta a reunião pelas nove horas e 

trinta minutos. ------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

- - - O Sr. Presidente antes de dar a palavra aos membros para as suas intervenções 

solicitou  que fosse introduzido,  o  que foi  aprovado,  por  unanimidade,   mais  um 

ponto  na  ordem do  dia  da  presente  reunião  relacionado  com o  alargamento   de 

horário  de  funcionamento  dos  estabelecimentos   do  Concelho  para  o  período de 

Carnaval.

Seguidamente,  deu a  palavra aos membros da Câmara para as suas intervenções, 

tendo-se registado a intervenção do Vereador Dr. José Luís Serra para voltar a insistir 

no fato de ainda não se encontrarem disponíveis no Portal Municipal a listagem de 

dividas a fornecedores.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  18 DE 

JANEIRO DE 2012:- A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no número 

2 do artigo 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei nº 5-
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A/2002, de 11 de Janeiro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de 

minuta,  para  os  efeitos  do  disposto  no  n.º  4  do  citado  artigo,  deliberou,  por 

unanimidade, aprovar a ata da reunião realizada no dia 18 de Janeiro findo, pelo que 

a  mesma irá  ser  assinada  pelo  Presidente  e  pelo  Secretário  da  respetiva  reunião. 

PONTO  2  –  DELEGAÇÃO  DE  COMPETÊNCIAS:-   A Câmara  Municipal 

deliberou,  por  unanimidade,  delegar,  no  seu  Presidente  com  a  faculdade  de 

subdelegar, da competência para fixar horários especiais de abertura e encerramento 

aos estabelecimentos comerciais deste Concelho, no período de Natal, Ano Novo e 

Carnaval prevista  no  artigo  10º  (festividades)   do  Regulamento  Municipal  dos 

Horários  de  Funcionamento  dos  Estabelecimentos  de  Venda  ao  Público  e  de 

Prestação de Serviços de Valença, e que a mesma seja extensível ao Vereador que foi 

designado Vice-Presidente.   PONTO 3 -  EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO 

DO CENTRO DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA DE VALENÇA” - MINUTA DO 

CONTRATO:-  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,   ratificar  o 

despacho proferido no dia 10 de Janeiro último através do qual foi aprovada a minuta 

de  contrato,   referente  à  empreitada  de  “Construção  do  Centro  de  Inovação  e 

Logística  de  Valença”.  PONTO  4  -  SIAPAP  2012  -  OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS:-   A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os 

objetivos estratégicos para 2012 que se seguem:---------------------------------------------

“Objetivos estratégicos:

OE1:  Otimizar os recursos do Município assegurando o seu equilíbrio económico-

financeiro, através de uma gestão onde prevaleça a redução da despesa corrente, na 

tentativa de libertar recursos de forma a dar resposta às necessidades consideradas 

prioritárias, mas sem perdas na qualidade dos serviços prestados aos munícipes;

OE2:   Prover  a  modernização  administrativa  de  forma  a  aumentar  o  grau  de 

satisfação  dos  munícipes/clientes,  prestando  serviços  que  respondam  às  suas 

necessidades e expetativas, nomeadamente, disponibilizando serviços on-line; 

OE3:  Reestruturar os serviços municipais,  tornando-os mais eficientes e eficazes, 

promovendo  a  planificação,  desenvolvimento  e  otimização  permanente  dos  seus 
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processos,  atividades  e  serviços,  de  modo  a  assegurar  melhorias  contínuas  na 

produtividade e qualidade com a correspondente redução de custos;

OE4: Reforçar as relações de solidariedade e partilha de  esforços entre a Câmara 

Municipal, Freguesias, Associações e Coletividades. Neste sentido é importante que 

todos, sem exceção, partilhem o mesmo espírito de sacrifício para que, dos poucos 

recursos disponíveis, se possa fazer ainda mais e melhor pelo Concelho de Valença; 

OE5:  Incentivar a participação cívica dos munícipes para  com as problemáticas do 

Concelho, nomeadamente, a requalificação urbana, a política ambiental, a segurança, 

a promoção cultural;

OE6:Potenciar  a  memória  coletiva  de  Valença:  o  seu legado histórico,  cultural  e 

desportivo,  contribuindo  para  a  promoção  de  Valença  como destino  Turístico  do 

Noroeste Peninsular e reforçando a sua centralidade no Alto Minho.” -------------------

PONTO 5 -  SORTEIO “COMPRAS COM AMOR” - NORMAS:-  A Câmara 

Municipal  no  âmbito  de  “Valença  Fortaleza  dos  Namorados”  deliberou,  por 

unanimidade, aprovar a iniciativa do sorteio “Compras com Amor”, bem como, as 

respetivas normas apresentadas através da informação interna nº 669/2012 prestada 

pelo Técnico Superior  do Jurídico/Contencioso, que se passam a transcrever:----------

““COMPRAS COM AMOR”

NORMAS DO SORTEIO

1.ª Descrição 

1) “Compras com Amor” é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de 

Valença, com o objetivo de dinamizar o comércio local, promovendo Valença 

como destino turístico.

2) A iniciativa destina-se a  todos os clientes  que,  no período de 6 a  16 de 

Fevereiro,  efetuem  compras  de  valor  superior  a  10  euros  num 

estabelecimento comercial aderente.

2.ª Funcionamento Geral

1) O Município fornecerá cupões a cada estabelecimento aderente, mediante a 
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recolha da ficha de inscrição previamente disponibilizada.

2) Na eventualidade de serem necessários mais cupões, o levantamento ficará a 

cargo  do  estabelecimento  aderente,  devendo  dirigir-se,  para  o  efeito,  às 

instalações do Núcleo Museológico Municipal.

3) Os clientes que durante o período de 6 a 16 de Fevereiro efetuem compras de 

valor  superior  a  10  euros  em qualquer  estabelecimento  comercial  aderente 

terão direito a um cupão de participação em sorteio.

4) O  direito  ao  cupão  é  atribuído  em  função  do  valor  global  das  compras 

efetuadas num determinado estabelecimento comercial,  não sendo atribuído 

mais que um cupão a cada cliente.

5) É  obrigatório  o  preenchimento  de  todos  os  elementos  de  identificação 

constantes do cupão.

6) Após  o  devido  preenchimento,  cada  estabelecimento  comercial  deverá 

entregar ao cliente o destacável do cupão, acompanhado do respetivo talão 

comprovativo da compra.

7) O depósito dos cupões na tômbola,   instalada para o efeito na receção do 

edifício dos Paços do Concelho de Valença, ficará a cargo dos comerciantes, 

devendo o mesmo ser efetuado até ao dia 24 de Fevereiro de 2012, às 16h00.

3.ª Prémios

1) Os participantes no sorteio habilitam-se à atribuição dos seguintes prémios:

1.º Prémio: Uma viagem para duas pessoas à ilha da Madeira, nos dias 

23, 24 e 25 de Março de 2012 (com hotel em regime de pequeno almoço):

2.º Prémio: Uma estadia de duas noites para duas pessoas em Lisboa;

3.º Prémio: Um jantar romântico em Valença;

4.ª Local e Hora da Extração

1) O sorteio será público e realizado no dia 29 de Fevereiro, no edifício dos Paços 

do Concelho, pelas 11h00.
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5.ª Sorteio

1) Para  apuramento  dos  premiados,  à  hora  definida  para  o  sorteio  todos  os 

cupões apresentados a concurso serão baralhados na presença do Presidente 

da Câmara Municipal, Vereador da Cultura e Jurista da Autarquia.

2) O sorteio realizar-se-á pela extração direta dos cupões contidos no interior da 

tômbola,  sendo  considerados  premiados  os  cupões  extraídos  que  estejam 

corretamente preenchidos, segundo  a seguinte ordem: 

 a) Em primeiro lugar será atribuído o terceiro prémio;

                    b) Em segundo lugar será atribuído o segundo prémio;

                    c) Em terceiro lugar será atribuído o primeiro prémio;

3) Se for retirado um cupão que não reúna as condições previstas nas presentes 

Normas, o mesmo será eliminado e proceder-se-á à repetição da extração, até 

que seja retirado um cupão válido. 

4) A identificação  dos  premiados será  feita  através  dos  elementos  fornecidos 

pelos próprios e constantes do cupão válido, extraído no ato do sorteio.

6.ª Notificação aos Premiados

1) Após a realização do sorteio a entidade promotora obriga-se a contactar os 

premiados através telemóvel ou telefone fixo.

2) Na  mesma  data  será  enviada  carta  registada  com aviso  de  receção  para  a 

morada constante do cupão, a qual deverá fazer menção expressa à data limite 

de levantamento do prémio.

3) A entidade promotora publicará no Portal Municipal  o nome dos premiados, 

bem como o prazo em que os prémios podem ser levantados.

7.ª Da Reclamação e Levantamento dos Prémios

1) Os prémios deverão ser reclamados até ao dia 10 de Março, no edifício dos 

Paços do Concelho, nos dias úteis, entre as 08h30 e as 16h30.

2) Os premiados deverão fazer-se acompanhar, no ato de reclamação dos prémios, 

de documento de identificação válido.
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3) Os participantes menores de dezoito anos deverão fazer-se acompanhar  pelos 

seus pais ou tutores legais.

4) No ato do levantamento do prémio, os premiados assinarão uma declaração 

comprovativa do recebimento dos mesmos.

8.ª Disposições Finais

1) A participação  no  sorteio  implica  a  aceitação  de  uma  eventual  utilização 

publicitária gratuita do nome e imagem dos participantes, designadamente no 

Portal Municipal de Valença.

2) Quaisquer reclamações relativas ao presente sorteio deverão ser apresentadas 

por  escrito  no  Gabinete  Jurídico  do  Município  até  ao  termo do prazo  de 

reclamação do prémio.

3) Na eventualidade de o prémio não ser reclamado no prazo estipulado, o mesmo 

reverterá  para  futuras  iniciativas  promovidas  pela  Câmara  municipal  de 

Valença.

Valença,  27  de  Janeiro  de  2012”.  PONTO  6  -  FREGUESIA DE  CERDAL – 

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO DE ÁGUA  - PEDIDO DE ISENÇÃO:- A Câmara 

municipal deliberou, por unanimidade, a isentar a Freguesia de Cerdal do pagamento 

das taxas devidas quer pela instalação  quer pela ligação de água referente ao antigo 

posto de leite, na Estrada da Pedreira nº 46 – Cerdal. Seguidamente, O Vereador Dr. 

José Luís Serra referiu que votavam a favor com a salvaguarda de que esta situação 

se enquadra no respetivo regulamento. PONTO 7 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

-  RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:-  Foi  presente  o  Resumo Diário  de 

Tesouraria do dia 17 de Janeiro corrente, que apresenta o total de disponibilidades de 

€737.359,70(setecentos e trinta e sete mil trezentos e cinquenta e nove euros e setenta 

cêntimos).  “Ciente”.  DESPACHOS  PROFERIDOS  PELO  PRESIDENTE  E 

PELOS VEREADORES MEDIANTE DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 

PODERES DA CÂMARA MUNICIPAL:-  Foi presente a relação dos despachos 

proferidos pela Presidência da Câmara Municipal por delegação desta, no período de 

05 a 17 de Janeiro corrente. “Ciente”.   SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS:-  A 
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Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  atribuir  um subsidio  no  valor  de 

5.000,00 (cinco mil euros) à Adriminho, no âmbito da candidatura do caldo verde a 

uma  das  “7  Maravilhas  da  Gastronomia  Portuguesa”  (cabimento  nº8125/2012). 

CEDÊNCIAS  DE  TRANSPORTE:-   A  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade, ratificar e autorizar a cedência de transporte que a coberto do nº  259 e 

555/2012 deram entrada nesta Câmara Municipal. PERÍODO DE INTERVENÇÃO 

ABERTO AO PÚBLICO:- Encerrada a ordem de trabalhos, o Presidente da Câmara 

fixou  um  período  de  intervenção  aberto  ao  público,  não  se  registou  qualquer 

intervenção.  APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:-  Nos termos das pertinentes 

disposições do artigo 92º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, foi deliberado, por 

unanimidade, aprovar a ata desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos, 

para  o  que  foi  a  mesma  lida  e  achada  conforme  e  seguidamente  assinada  pelo 

Presidente da Câmara e pelo Secretário da presente reunião. E, nada mais havendo a 

tratar,  o   Presidente  da  Câmara,  pelas  nove  horas  e  cinquenta  minutos,  declarou 

encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata.
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FUNDO DE MANEIO TEMPORÁRIO
Mapa de Constituição

Memorando justificativo:

Face ao exposto solicito a atribuição de um Fundo de Maneio temporário.
O Responsável

____/____/____

  Proponho os valores indicados no m apa: Despacho

Criação dos f undos de maneio temporários:

Divisão Financeira O Presidente

____/____/____ ____/____/____

Serviço: Montante  atribuído:

Responsável: Reforço:

Documento nº: 

Classificações orçamentais Montantes

Códigos Designações Fundo Anual Duodécimo Atual/anual

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Totais Totais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Subunidade da Contablidade

Data: A responsável

O Detentor do Fundo A Tesouraria

Recebi em ___/___/___, o montante de 0,00 €.       

NUMERÀRIO:

_________________________ TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA:

Data:

Autorizo a criação dos f undos de maneio temporários abaixo 
indicados:

Nº 
Lançamento 
Contabilidad

e
Reforço/Anul

ação

As operações de atribuição/transf erência dos montantes supra, têm 
cabimento no orçamento.

Transf eri para a conta do responsáv el acima indicado, o montante de 0,00 euros, correspondente a 
um duodécimo dos f undos de maneio supra, atrav és de:


